
4.9.5. Angličtina B2  

Seminář je dvouletý, pro třetí ročníky a septimy. Jedná se o seminář dvouhodinový. 

Seminář rozvíjí receptivní a jazykové dovednosti - poslech s porozuměním, samostatný ústní 

projev, ústní interakce a volný písemný projev. 

Seminář vychází z běžných situací každodenního života, do kterých se žák může dostat 

především jako turista.  

Rozvíjí dovednosti získané v rámci běžné výuky anglického jazyka. Cílem je získání větší 

jistoty a určitého nadhledu při používání jazyka v každodenním životě a získání dovedností 

nutných k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. 

Úroveň B2. 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur 

Kompetence komunikativní  

 formuluje myšlenky v cizím jazyce 

 rozumí sdělením v cizím jazyce 

Kompetence k podnikavosti 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

Kompetence k řešení problémů 

 argumentuje při vyjadřování vlastních názorů 

 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 



uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

RODINA 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

MEZILIDSKÉ VZTAHY 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 



shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 



napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

DOMOV A BYDLENÍ 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

SPORT 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

KULTURA 

výstupy učivo 



pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

PROFILOVÁ TÉMATA  

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

ústně poskytne přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místo, lidi, události 

napíše formální, neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Reálie UK 

Historie UK 

Literatura UK 

Reálie USA 

Historie USA 

Literatura USA 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

výstupy učivo 



pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

CESTOVÁNÍ A DOPRAVA 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

ZDRAVÍ A HYGIENA 

výstupy učivo 



pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

STRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

NAKUPOVÁNÍ 

výstupy učivo 



pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

PRÁCE A POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

SLUŽBY 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 



poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

ZEMĚPIS A PŘÍRODA 

výstupy učivo 

pochopí hlavní myšlenku poslechu, postihne 

specifické informace, pochopí záměr a citové 

naladění mluvčího 

poskytne ústně přesné a podrobné informace 

uvede potřebné detaily, zdůrazní pořadí 

důležitosti 

popíše, porovná místa, lidi, události 

argumentuje 

shrne a prezentuje faktografické údaje 

aktivně se účastní rozhovoru a diskuse, 

běžně užívá funkční jazyk 

písemně popíše místa, lidi, události 

napíše formální neformální email, dopis, 

krátký text, článek do časopisu, esej 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly / dopis, email, 

leták, zpráva, článek / 

 


